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Op deze foto van Hélène Wiesenhaan zien
we de Haarlemse Fleur Jong het verspringen
winnen op de Paralympische Spelen in Tokyo.
Ze is lid van het team Para Atletiek dat onder
leiding van Vijfhoeker Guido Bonsen meerdere
medailles won tijdens de afgelopen spelen.
Hij vertelt over zijn missie - Kijken naar wat
wél kan - en zijn streven naar een inclusievere
samenleving.
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MUZIEK ZIT IN MIJN DNA
Ivo Maissan uit de Lange Raamstraat
is een bezig baasje. Zo verzorgt
hij onder andere de programmering voor
Bevrijdingspop en is hij oprichter van Klein
Haarlem. In het dagelijks leven runt hij
muziekbedrijf Hey!Listen en is hij bezig met
Boring, een nieuw meerdaags festival op zeven
locaties in Haarlem.

Persoonlijke aandacht geven,
kwaliteit leveren en de tijd nemen
voor onze klanten is voor ons van
cruciaal belang.
Jeanine van der Sanden Makelaardij
Korte Lakenstraat 21
2011 ZD Haarlem
023-7520699
info@jeaninevandersandenmakelaardij.nl

Barrevoetstraat 21
2011 WN Haarlem
023-5317436
www.casadipapi.nl
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ONTSNAPPEN IN DE RAAKS
Meer dan honderd Escape Rooms bezocht
Mik Schous de afgelopen jaren. Geen wonder
dat hij in de kelder van Raaks Halle zijn eigen
versies bouwde, elk met een heel eigen thema.
“Je moet in alle kamers écht het gevoel hebben
dat je een film instapt.”
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Gierstraat 34, 2011 GE Haarlem
Grote Houtstraat 16 • 023-2001288

EEN GFT-SOAP IN DE VIJFHOEK
In de herfst van 2020 kwam een groep wijkbewoners in het geweer tegen de plannen
voor de ‘uitrol’ van extra bakken in de oude

binnenstad. We praten met Jan en Maarten
en natuurlijk met Spaarnelanden hierover, en
over sommige uitwassen die een complete
mini GFT-soap tot gevolg hadden.
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OVER EEN KAT EN EEN MUIS
“Ik heb dus erg van het boek genoten en zou
het zeker aanraden. Ik geef het vier sterren.”
“Wat ik leuk vond aan het boek was de manier
waarop het geschreven is, niet in de ik-vorm,
maar vanuit verschillende perspectieven.”
Zomaar twee reacties na een oproep in het
vorige Binnenblad om het boek Kat-en-Muisspel van Hans Beentjes te recenseren.

15

EEN UNIEKE WINKEL IN DE
GIERSTRAAT: GLI ITALIANI
“Het is niet eens de afbeelding
zelf, maar de sfeer, het gevoel, de emotie. Dat
is wat je koopt.” Eigenaresse Babette Meijers
startte in het najaar van 2020 een speciale
galerie met bijzondere fotografie uit Italië.

16
MOEDER MET EEN MISSIE
Dit is het bijzondere verhaal van Anne-Bo, een
mooi en sportief meisje van negentien jaar, dat
volop in de wereld stond. Tot het onbeschrijfelijke gebeurde. Maar dit is ook het verhaal van
een moeder. Na de dood van Anne-Bo richtte
ze een stichting op voor meisjes voor wie het
niet zo makkelijk is om te gaan studeren. “Dat
is mijn missie geworden: meisjes steunen die
dromen hebben, maar die niet de kans hebben
om die te verwezenlijken. Anne-Bo zou er heel
blij mee zijn.”
EN VERDER IN DIT NUMMER:
19 • Wijkraadbulletin 20 • Win twee
filmkaartjes 20 • Tip voor als je niet meer
afhankelijk wilt zijn van de groene GFT-bakken:
een wormenhotel!

REGIE
In mijn boekenkast staat een werkje
van professor Pleij, u heeft hem vast
wel eens op televisie gezien. Ik heb dat
boekje er afgelopen zomer even bij gepakt toen ik in een onstuitbare driftbui
verzeild dreigde te raken. ‘Toch is
Nederland juist door een gebrek aan
leiderschap en zwak centraal bestuur
al meer dan vijf eeuwen ongekend welvarend,’ lees ik op de achterflap. Zo’n
bespiegeling geeft mij dan rust.
Mijn straat lag namelijk op dat moment voor de tweede keer binnen een
jaar open. Afzettingen, shovels, tractoren, wiebelende plankjes naar de voordeur en bergen zand. U kent het wel.
Toen men vorig jaar hetzelfde stukje
straat overhoop haalde, werd de bewoners bezworen dat het voorlopig echt
de laatste keer zou zijn. Wij blij, maar
het geniep bleek in het woordje ‘voorlopig’ te zitten.
Toen een keurige mevrouw zich bij het
werkvolk voegde, stormde ik naar
buiten. Inderdaad, zij bleek van de
gemeente. Ze kon zich voorstellen dat
bewoners last hebben van de werkzaamheden, maar er was heus goed
over nagedacht: “En meneer, ik zeg dit
als procesmanager van de afdeling die
op het gemeentehuis de regie voert
over alle werkzaamheden aan de openbare weg.” Toen ik vroeg waarom de
straat voor dezelfde gasleiding dan nog
een keer open moest, en waarom zij en
haar hooggeleerde collega’s vergeten
waren brieven te sturen - dat je thuis
moet zijn als ze de leidingen in je huis
komen vervangen - zodat buurman van
even verderop vanaf zijn vakantieadres
in Portugal moest vertellen bij wie we
de sleutel in Velserbroek konden halen,
en waarom de gasleidingen juist nu
worden vervangen, terwijl iedereen
binnenkort van het gas af moet, zei ze:
“Meneer, daar ga ik niet over”. En ze
stapte in haar auto die ze vanwege alle
opgebroken parkeerplaatsen midden
op de weg had geparkeerd. Zij wel.

Binnenvetter
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WOON JIJ OOK HIER?
Doelstraat 4
2011 XC Haarlem
06 21806512
info@waalwijz.nl
www.waalwijz.nl

Praktijk voor: Cranio-sacraal therapie,
Traumaverwerking, Voetreﬂextherapie,
Natuurvoedingsadvies,
Fysische Vasculaire Therapie BEMER

Ivo Maissan (43), geboren en
getogen Haarlemmer en al 21
jaar gelukkig met, zijn inmiddels
verloofde, Jacqueline. Samen
wonen ze aan de Lange Raamstraat
met hun twee kinderen Billie (12)
en Sis (10). Muziek zit in het DNA
van de familie. Al tijdens zijn
studie aan de rockacademie in
Tilburg toerde hij de wereld over
met zijn dance project Chocolate
Puma en hiphop band Relax.

Na de geboorte van zijn kinderen, is Ivo wat meer achter de schermen gaan werken.
Zo verzorgt hij onder andere de programmering voor Bevrijdingspop en is oprichter
van Klein Haarlem, een hub voor creatieve ondernemers. In zijn dagelijks leven runt
hij zijn muziekbedrijf Hey!Listen waar hij muzikanten begeleidt om de volgende
stap in hun carrière te maken.
RELAX
“Ik ben geboren en getogen in de Transvaalbuurt, achter het station bij de Cronjé.
Daarna heb ik nog een aantal jaren in de Bomenbuurt gewoond waar ik Niels
Weijers van Café de Vijfhoek heb leren kennen. Voor mijn studie ben ik naar
Tilburg verhuisd om te gaan studeren aan de mede door mijn vader opgerichte
rockacademie. Hier heb ik Jacqueline ontmoet en dat was liefde op het eerste
gezicht. Wij waren de eerste lichting van deze vierjarige hbo-opleiding. Jacqueline
brak direct door met haar band Krezip en ik met Chocolate Puma en ik ben als
toetsenist en zanger gaan spelen in een Haarlems bandje Relax.”
CHEF DAK
“Bij toeval en met wat geluk zijn we uiteindelijk in 2007 in de Vijfhoek beland. Het
was onze intentie om een oud huis te kopen, maar die waren schaars. Uiteindelijk
vonden we een braakliggend stukje grond met bouwtekening aan de Lange
Raamstraat en daar zijn we toen vol voor gegaan. We vinden dit de allerleukste
straat van de Vijfhoek en hebben supergoed contact met de buurtjes. Het
Vijfhoekplein en de festiviteiten vinden we heerlijk. Het is echt een verzamelplek.
Iedereen waait gewoon aan en helpt mee. Ik zit bijvoorbeeld in het bouwteam
van het Huiskamerfestival. Als ‘chef dak’ zet ik banners op het dak en help
lampenkappen opbouwen en versieren.”

INTERIEURBOUW - TIMMERWERKEN - MEUBELMAKER
TEL: 06 5065 6058
INFO@MICHELVANBOEKEL.NL

GEEN KROEGTIJGER MAAR BBQ
“In mijn vrije tijd pak ik graag mijn gravel bike en hou ik van barbecueën. In het
weekend kook ik vaak en haal ik mijn boodschappen op de Botermarkt. Ik ben niet
echt een kroegtijger, maar haal wel af en toe een fijn speciaal biertje in de Vijfhoek.
Op zaterdagochtend drink ik een kop koffie bij Mogador met Paul van Klavertje Vijf.
Al sta ik niet vaak meer op het podium als muzikant, ik heb nog wel goed contact
met muzikanten in de wijk zoals Joshua van Chef’Special en Martijn Bosman, de
drummer van Guus Meeuwis, die bij mij in de straat woont. Er is veel muzikaal
talent in de Vijfhoek.”
BEVRIJDINGSPOP
“Sinds 2010 verzorg ik de programmering van het festival en ben ik verantwoordelijk
voor de muzikale invulling: tot 2013 voor het Frederiksparkpodium en sinds 2014
voor het hele festival. Het is altijd een ontzettende puzzel want er zijn nog dertien
andere festivals die dag. Verder moet er een diversiteit aan stijlen zijn, een goede
balans tussen man en vrouw en wil je er ook een paar internationale muzikanten
bij hebben. Maar bovenal moet de muziek breed geprogrammeerd worden zodat
iedereen het leuk vindt. In 2014 is het Haarlems Toekomst Podium erbij gekomen,
waar aanstormend Haarlems talent zijn opwachting kan maken.”
Tekst Mijke Groot. Foto: Puck Kors.

BORING
“Tien jaar geleden heb ik Klein Haarlem opgericht, een hub waar we vijftig creatieve
en maatschappelijke ondernemers onderdak bieden. We zijn gevestigd in het
monumentale pand De Greiner, de voormalige huishoudschool, in het Rozenprieel
en zetten ons in om de creatieve infrastructuur van Haarlem te versterken. We
bieden ondersteuning aan diverse Haarlemse culturele en maatschappelijke
initiatieven en brengen het Haarlems bedrijfsleven met de Haarlemse creatieve
industrie samen. In januari komt er in samenwerking met grote culturele
instellingen en de gemeente een nieuw meerdaags festival op zeven locaties in
Haarlem. Het festival heet Boring en staat in het teken van uitdagende kunst,
muziek, kunst en clubcultuur. We gaan wat culturele dynamiek aan de stad
toevoegen en creëren daarmee onverwachte ontmoetingen door bijvoorbeeld een
hiphop act in het Frans Hals Museum. Dat is dus alles behalve boring. Binnenkort
draag ik het stokje over aan Matya Grabijn en Maarten Claus, die nu al met veel
elan het bedrijf runnen en tevens de bedenkers van het festival Boring zijn.”
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GUIDO BONSEN EN DE PARALYMPISCHE SPELEN

Marlène van Gansewinkel
wint de finale van de 200
meter op de Paralympische
Spelen in Tokyo (tijd 26,22
sec. paralympisch record)

Kijken naar
wat wél
mogelijk is
Midden in dat wat het
hart van de Vijfhoek is,
daar woont Guido Bonsen.
Vijfhoeker, atletiekcoach
én net terug uit Tokyo
waar hij met zijn team van
Para Atletiek meerdere
medailles won. Het zijn
inmiddels zijn vierde
spelen als coach. Maar dat
is niet het belangrijkste
waar het hem om gaat.
Tekst: Petra Niewenhuis
Foto’s: Hélène Wiesenhaan

Guido begon als ‘gewoon’ atletiekcoach. Als je nu via
Google op zijn naam zoekt, krijg je zinnen als ‘een van
de succesvolste coaches in de para-atletiek’ bovenaan je
resultaten. Guido vertelt: “Ik was zelf een middelmatige
atleet, maar als coach bleek ik veel succesvoller. En
blijkbaar viel ik op toen de Atletiekunie op zoek was naar
een breed inzetbare coach voor het paralympische team.
De Paralympische Spelen van 2008 in Beijing waren
voor Nederland bijzonder slecht verlopen en de bond
wilde professionaliseren. Ze zochten een breed inzetbare
atletiekcoach die vooral niet uit de paralympische hoek
kwam.” De werkzaamheden als planoloog bij de gemeente
Haarlem werden aan de kant gezet en van 2009 tot 2017
stoomde Guido vanuit de Atletiekunie zijn atleten klaar
voor de Paralympische Spelen. Dat betaalde zich uit in
bijzonder succesvolle spelen in 2012 en 2016.
Ondermijnende boodschap
In die tijd maakte Guido zelf ook een ontwikkeling
door. “Ik ging me steeds meer afvragen wat nou de
nut en noodzaak van topsport zijn. De grote ‘waarom’vraag kwam steeds vaker terug.” Hij realiseerde zich dat
topsport niet alleen om de sporters en het sporten gaat,
maar dat het ook inspiratie biedt. “Anderen kijken ernaar
en raken daar geïnspireerd door. En bij paralympische
sporters is dat nog sterker.”

Fleur Jong,
Guido Bonsen
en Marlène van
Gansewinkel op
het Vijfhoekpleintje

Guido ontdekte hoe belangrijk het is mensen
te helpen. “Ik kreeg natuurlijk veel verhalen te
horen vanuit de wereld waarin ik me begeef en
die zijn vaak behoorlijk schrijnend. Mensen
die een ongeluk krijgen en daardoor een been
of arm kwijtraken. Of iemand die spastisch is
geworden door zuurstoftekort in de hersenen.
Ze krijgen dan vooral te horen wat er allemaal
niet meer kan. Dat ze nooit meer zullen
kunnen lopen of dat ze sporten voortaan wel
kunnen vergeten. Een enorm ondermijnende
boodschap.”
Een eigen stichting
Omdat hij zich niet meer thuis voelde bij de
bond, besloot Guido weg te gaan. Maar zijn
atleten lieten hem niet in de steek. Ze wilden
met hém blijven trainen. Samen met Fleur
Jong en Marlène van Gansewinkel maakte hij
vervolgens nieuwe plannen. “We richtten een
stichting op, vonden een locatie, zes atleten
sloten zich bij ons aan en zelfs de financiering
kregen we rond met bijdragen van meerdere
fondsen en geldschieters. Onze missie is
duidelijk: inspireren, motiveren en activeren
van atleten met een handicap.”

Nu heeft Guido een pauze en die heeft hij zijn atleten ook gegeven.
Even tijd om te gaan varen met zijn sloepje en te golfen. Maar daarna,
dan is het weer vol aan de bak. Het WK in Japan staat voor volgend
jaar op het programma. En dan in 2024 natuurlijk de Paralympische
Spelen in Parijs.
Inclusieve wereld
Als je Guido vraagt wat hem het meest blij maakt, is hij heel duidelijk:
“De uitdaging om te kijken naar wat wél mogelijk is. Dat vraagt om
beter kijken naar de oefeningen die ik mijn atleten laat doen en alles
ter discussie stellen: waarom doe ik dit? Ultiem vind ik het om een
trainingsvorm te vinden die uniek en specifiek is voor die ene persoon
met die bepaalde handicap. Maar die supergoed werkt.”

Iedere atleet die zich aan wil sluiten bij
de stichting moet zich bewust zijn van de
maatschappelijke functie die daarbij hoort en
levert een bijdrage aan het team. Bijvoorbeeld
door het geven van clinics en het actief
uitdragen van de boodschap. Naast het trainen,
coachen en begeleiden van (top)sporters helpt
de stichting bijvoorbeeld ook bij kwesties als
een verzekeringsmaatschappij zich verschuilt
achter de wet als het om een beenprothese gaat.
Guido: “En ja, het helpt als een van onze atleten
een groot toernooi wint. Als dan de minister je
een felicitatie stuurt, heb je een mooi haakje om
eens goed met elkaar in gesprek te gaan.”
De stichting Para Atletiek heeft inmiddels
een bestuur van zeven personen, twintig
vrijwilligers en verschillende werkgroepen en
trainingsgroepen op verschillende plekken in
het land. Zo denkt ze mee met de VU bij de
ontwikkeling van een allround prothesevoet
die in plaats kan komen van de verschillende
‘voeten’ die je nu nodig hebt voor verschillende
activiteiten.
Tokyo
Binnen de stichting blijft Guido zich expliciet
bezighouden met het trainen van atleten voor de
Paralympische Spelen. In Tokyo was hij met zijn
zes atleten hoofdleverancier met vijf van de acht
door Nederlanders gewonnen atletiekmedailles,
waaronder drie gouden!
Hoe was het eigenlijk in Tokyo? “Het waren
inmiddels mijn vierde spelen en het is altijd
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een bubbel waar je je in begeeft. Maar nu door corona was dat het
nog veel meer. Ieder land had volledig eigen ruimtes en wij als
TeamNL hielden iedereen per tak van sport ook strikt gescheiden.
En natuurlijk moest er elke dag getest worden. Tegelijkertijd is het
voor de sporters spannend. Helemaal voor de jonge atleten die voor
de eerste keer meegaan. Die begeleid je nog meer, ook buiten het
sporten om. En ja, de spelen zijn natuurlijk goed om jezelf weer meer
in de schijnwerpers te zetten en dat levert weer nieuwe sponsoren op.
En meer plekken om ons verhaal te vertellen.”

v.l.n.r.: Fleur Jong (goud verspringen), Noëlle Roorda (zilver speerwerpen),
trotse coach Guido Bonsen en Marlène van Gansewinkel (goud 100 en 200
meter, brons verspringen) in het Olympisch Stadion van Tokyo

Uiteindelijk wil hij naar een inclusieve wereld. “Iedereen met een
handicap moet kunnen sporten en bewegen. De afstand naar sporten
lijkt groot, vooral als de omgeving zegt dat het niet kan. Maar hoe
mooi is het als iemand die te horen krijgt dat hij voortaan altijd alleen
maar een lift zal moeten nemen, toch die trap weer op en af kan lopen.
Ik word zo blij als blijkt dat er meer kan. Dat die hardloper na het
ongeluk misschien niet meer tien kilometer hard kan lopen, maar
wel drie. Dat geeft ongelooflijk veel voldoening. En dat gun ik zoveel
mogelijk mensen!”
Deze bekende Vijfhoeker, nu ook bekend in de hele wereld, heeft
voor onze buurt ook nog een wens nu hij toch dit podium in het
Binnenblad heeft: “Een jeu de boules-baan op het Nieuwe Kerksplein,
dat zou ik leuk vinden!”
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ONDERNEMER IN BEELD

•

•

voor renovatie van :
dakpannen en leiendaken

timmer - en herstelwerkzaamheden

Ontsnappen in de Raaks

Schreveliusstraat 35, 2014 XP Haarlem
Mob . 06 533 88 954 • privé 06 155 88 513
E- mail : vanophem023@gmail. com

n de kelder van de Raaks Halle
vind je maar liefst vier Escape
Rooms. Een passie van Mik Schous
die een paar jaar geleden zijn
eerste Escape Room in Amsterdam
beleefde en daarna direct verkocht was. Hij
heeft er inmiddels meer dan honderd bezocht!

Bij Oscar gaan wij voor het best haalbare, of
het nu gaat om de ingrediënten, de versheid van
de productie of de presentatie van de producten,
alles wordt tot in de puntjes uitgewerkt.
De basisprincipes in onze bakkerij zijn tijdloos:
water, meel, zout, desem, soms een beetje gist
en vooral veel geduld. Elke dag opnieuw bakken
wij in IJmuiden een breed assortiment aan
kwalitatieve broden voor onze winkels.

“Wij bakken brood, zoals brood hoort te zijn”
Grote Houtstraat 156
2O11 SX Haarlem
O23-785 42 62
Openingstijden Haarlem:
di/za O7-18 - zo O7-17
Halkade 19
1976 DC IJmuiden
O255-57 81 61

Binnenweg 27
21O1 JA Heemstede
O23-583 OO 4O

Openingstijden IJmuiden/Heemstede:
di/za O8-17 - zo O8-14

LET’S ESCAPE HAARLEM
Kamers die verder gaan dan alleen Escape Room zijn
Drossestraat 2, 2011 XW Haarlem. Tel: 023 303 34 59
haarlem@letsescape.nl / www.letsescape.nl
Open di t/m zo van 11.00 tot 23.00 uur

Je bent vast weleens
binnengelopen in de
Raaks Halle. Waar, naast
ijzerwarenhandel Schous,
diverse kleine winkeltjes
te bezoeken zijn. Maar
ben je ook weleens de
trap afgedaald naar de
kelder? Na het lezen van
dit interview met Mik

SINDS 1969
NEN 3140 keuringen, reparaties, storingen
en kleine verbouwingen

CO NT ACT
023 - 5317802
06 - 20422019

Alexanderstraat 1 zwart
2011 VE Haarlem
www.peterkamper.nl
kamper@xs4all.nl

Schous wil je dat zeker
een keer doen!
Tekst: Daniella Konopasek
Foto’s: Mik Schous

BOTERMARKT HAARLEM MAANDAG T/M ZATERDAG

HAARLEM
MAANDAG
T/M vers
ZATERDAG
• BOTERMARKT
Elke dag heerlijke gebakken
kibbeling warm
uit de pan • Haring
van het mes •
• Elke dag
heerlijke
gebakken
kibbeling
warm
uit de pan
Haring
van het
• Diverse
belegde
broodjes
• En onze
heerlijke
kant•en
klare vers
maaltijden
• mes •
• Diverse
belegde
• En onze heerlijk kant /en
klare maaltijden
• 023 5322
833 broodjes
/ visspecialistdedolfijn@planet.nl
www.ikwilvis.nl
• •
023 5322 833 / visspecialistdedolfijn@planet.nl / www.ikwilvis.nl

OP WOENSDAG T/M ZONDAG ZIJN WIJ OPEN IN IJMUIDEN
IEDERE
ZONDAG
ZIJNookWIJ
OPENenIN
IJMUIDEN
• Van
maart tot oktober
op maandag
dinsdag
•

• Lekkervisje
visjeeten
etenaan
aande
deHalkade
Halkade25,
25, boven
boven in
in ons
ons eetlokaal, 60 zitplaatsen
06 2248
Lekker
zitplaatsen •(06)
22486641
6641.•

Maar wat is een Escape Room precies? Mik
legt het uit. “Het is een kamer met een
bepaald thema waar je verschillende puzzels
moet oplossen om eruit te komen. Geen
gewone puzzels, maar vaak dingen die je in
de ruimte moet zoeken en aan elkaar moet
koppelen. Je vindt bijvoorbeeld een schijf die
je ergens overheen moet leggen. Daardoor
krijg je een code waar je weer een slot mee
open kan krijgen. Je krijgt een uur de tijd
om alle puzzels op te lossen, waardoor je
uiteindelijk uit de kamer kunt ontsnappen. Er
is ook een begeleider, de Game Master, die via
een camera meekijkt en af en toe hints geeft
als het nodig is.”
Mik benadrukt dat een Escape Room niet eng
is. “Het is spannend en mysterieus maar wij
hebben er bewust voor gekozen om het voor
iedereen leuk te houden.”
Omdat er ruimte in de kelder van Raaks Halle
was, is Mik direct gestart met het bouwen
van zijn eerste Escape Room. “Ik heb er geen
seconde over getwijfeld, het is echt iets wat bij
mij past. Sfeer bouwen, het decor bedenken
en zelf puzzels verzinnen.”
Niet lang daarna werden een tweede en derde
kamer gebouwd en de vierde is nu in aanbouw.
Elke Escape Room heeft een heel eigen thema.
“Ik houd zelf erg van avontuurlijke films en
boeken, daar heb ik mijn inspiratie uit gehaald.
De Fall-out shelter heeft een beetje de sfeer
van de koude oorlog. Dat is een bunker waar
je in zit nadat er een nucleaire ramp heeft
plaatsgevonden. De piramide van farao
Amasis heeft een Indiana Jones stijl, waar je
als archeoloog door de kamer heen gaat. De
Saloon is gebaseerd op de Western films. De
kamer die nu in aanbouw is, is geïnspireerd

De Escape Rooms van Mik: Spannend,
mysterieus, niet eng en leuk voor
iedereen.

op Las Vegas. Je moet in alle kamers écht het
gevoel hebben dat je een film instapt.”
De Escape Rooms lopen heel goed. “We
trekken een heel diverse doelgroep: families,
bedrijfsuitjes, scholen, vrijgezellenfeesten. Het
is ook leuk dat verschillende generaties dit
samen kunnen doen. In plaats van competitie
heb je samen één doel waar je naartoe werkt.
Dat geeft ook een andere sfeer aan zo’n uitje.
Het leukste is om met vier tot vijf mensen
een Escape Room te doen maar omdat wij er
meerdere hebben kun je wel met méér dan
vijf mensen komen.”
Wil je ook een keer ontsnappen in de Raaks?
Je kunt online reserveren via de website:
www.haarlem.letsescape.nl (kinderen vanaf
tien jaar). Doe je voor de eerste keer een
Escape Room dan raadt Mik De piramide aan.
Wil je graag Game Master worden? Stuur dan
een mail naar haarlem@letsescape.n
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GFT-SOAP IN DE VIJFHOEK

GFT-soap in de wijk

AFVAL
WAT DOEN
WE ERMEE?
Met gulle hand zijn ze eind 2020 uitgestrooid
op hoeken, straten en pleinen in de ‘Oude Stad’:
de extra ‘publieke’ afvalcontainers. Voor papier/
karton, PBD (plastic, blik, drinkpakken) en GFT
(groente-, fruit- en tuinafval). Alles onder het
motto: ‘Elke kilo telt – Telt jouw afval al mee?’.
‘Omgekeerd inzamelen’ is het credo. In gewone
mensentaal: als je thuis alvast alles scheidt
(‘bron- of voorscheiding’), komt er minder
restafval. Want dat moet verbrand worden,
kost de gemeente geld en is niet milieubewust.

We zijn nu bijna een jaar verder. Werkt het
systeem? Als je kijkt naar de rotzooi die
naast de bakken wordt neergegooid, naar de
pizzadozen en bouwafval in de GFT-bakken
waarvan sommige ook nog eens behoorlijk
stinken, ga je op z’n minst een beetje twijfelen.
Binnenstadbewoners Jan Geerts, Maarten
Kleinman, Jenne Olijve en Hein Terwindt doen
dat al langer. In de herfst van 2020 kwamen ze
als ‘Centrum Bewoners Belangengroep Afval’
in het geweer tegen de plannen voor de ‘uitrol’
van extra bakken in de oude binnenstad. Ze
dienden (tevergeefs) bezwaarschriften in bij
de gemeente.
DUBBEL WERK
We praten met Jan en Maarten. Het systeem
van de gemeente is volgens hen in feite
dubbel werk: is de burger dapper thuis
bezig met het scheiden van zijn afval, wordt
dat ook nog eens deels ‘overgedaan’ in de
afvalcentrale. Het gaat hen niet om het glas,
textiel en papier: dat gaat redelijk goed als
de bakken tijdig worden geleegd. Nee, het
pijnpunt zit in plastic, blik en drinkpakken
(PBD).
Dat laatste wordt in de afvalcentrale nóg
eens extra door robots gescheiden. Daar
wordt het schoner van. Maar tegelijk gaan
de kosten omhoog. Om het aanschouwelijk
te maken: dat stuk folie dat volgens u
plastic is, hoort daar niet. “En die dop op
dat yoghurtpak eigenlijk ook niet”, zegt Jan.
Maarten: “Eenmalige scheiding van PBD bij de
afvalverwerker voldoet en is ook goedkoper.”
Wat deze heren betreft kunnen geld
en energie beter ingezet worden voor
ondergrondse GFT-bakken met pasjes voor
bewoners. Dan voorkom je ook dat er toch
weer allerlei ongerechtigheid in wordt gegooid
en kun je het aandeel GFT in het restafval
terugdringen. Er zijn geslaagde voorbeelden
elders, onder andere in Hillegom.

Niet in Haarlem, wel in Hillegom:
ondergrondse GFT-bakken

ENQUÊTE
Dat idee van ondergrondse GFT-bakken
slaat aan bij bijna zestig procent van de
mensen die reageerden op een enquête
van de bewonersgroep. Van de 1500
gemailde centrumbewoners reageerden er
152 (ruim tien procent) en die waren voor
het merendeel positief over afvalscheiding
in enige vorm. Op de vraag over voor- en
nascheiding (waarop meerdere antwoorden
mogelijk waren) antwoordde ruim de helft dat
er nader onderzoek moet komen. Bij voorkeur
onafhankelijk, zonder (bedrijfs)belangen.
Los daarvan wil ruim veertig procent
nascheiding. De redenen: geen ruimte thuis,
afkeer van lelijke bakken in de monumentale
binnenstad en de loopafstanden tussen
verschillende soorten bakken zijn soms te
groot.
DIFTAR
‘Opvoeden’ kan nog drastischer met een
Diftarsysteem (gedifferentieerde tarieven).
Kort gezegd: wie meer restafval dumpt, moet
meer betalen. Elke keer als je de klep opent,
tikt de teller door en dat komt dan bovenop
je afvalstoffenheffing. Ruim veertig procent
van de respondenten voelt daar weinig voor.
Maarten: “Bovendien heb je meer risico op
zwerfvuil van mensen die hun afval dan naast
de containers gaan zetten. Of ze doen het
alsnog in de GFT- of PBD-bakken.” Dat wordt
ook ervaren in gemeenten met Diftar.
MEEDENKEN
Jan en Maarten keren zich niet tegen de
gemeente of Spaarnelanden, maar willen
graag meedenken over betere systemen en
vergelijking met andere gemeenten. Het
SPA (Strategisch Plan Afvalscheiden), dat
nu leidend is voor de gemeente, loopt
in 2022 af, evenals het contract met het
afvalverwerkingsbedrijf in Amsterdam. Dat
zou een opening kunnen zijn naar andere
keuzes. Een mooi voorbeeld is de gemeente
Utrecht: daar gaat men na onderzoek over op
nascheiden (hetnieuweinzamelen.nl).
SPAARNELANDEN
Bij Spaarnelanden is men blij dat het
onderwerp zo leeft in de binnenstad. Dat
bleek ook al uit een eigen bewonersenquête
en gesprekken. De scheiding van glas en
papier/karton loopt goed, die van PBD en
GFT kan beter, aldus een woordvoerster. “Al
doende leert men.”

een pasje zijn volgens het bedrijf duurder
en minder efficiënt. In de praktijk vergissen
mensen zich: ze zien het verschil met de
ondergrondse bakken voor restafval niet.
Spaarnelanden blijft daarom doorgaan met de
bovengrondse herkenbare groene GFT-bakken.
Wel zoekt het samen met bewoners naar de
oplossing voor problemen zoals stankoverlast
op warme dagen.
SOMETHING ROTTEN IN THE STATE
In de ‘oude stad’ kunnen bewoners niet zelf
groenbakken hebben. In 2017 is succesvol
geëxperimenteerd met de schillenboer in
enkele wijken, waaronder de onze. Daarna
kwam een pilot met ‘publieke’ groene
containers, waar buurtbewoners hun
(biozakjes) groente, fruit, etensresten en
tuinafval in deponeerden. Eind 2020 kwam
de uitrol (ook weer een pilot) met nog meer
groene bakken en beloningen zoals gratis
emmertjes en een ‘green ticket’. Afvalcoaches
en handhavers zouden gaan monitoren.
De eerste overlast diende zich aan in de
warme zomerdagen van juni 2021. In de
Gasthuisstraat kunnen ze erover meepraten.
Nadat de bakken daar eerst vervangen waren
door nieuwe, met een nóg kleinere opening,
gingen ze stinken omdat ze te weinig werden
geleegd. Bewoners waren niet te beroerd om
er zelf gewapend met lange tuinslangen wat
aan te doen. Maar toen de bakken op een
warme zondagmorgen werden geleegd en
vies en wel teruggezet, met stinkend water op
straat, was voor velen de maat vol.
Spaarnelanden haalde de bakken weg na de
klachten en hing op de lege rekken een briefje
dat ze na de zomer terug zouden komen. De
bewoners hingen er een briefje overheen
dat ze daar niet van gediend zijn. Dat briefje
verdween ook weer… Op het moment dat we
dit schrijven is de strijd nog onbeslist.
Een goed alternatief zonder stank is een
zogenoemd ‘wormenhotel’. Meer weten? Kijk
dan op de achterpagina van dit Binnenblad!
Auteur: Inge Crul
Foto’s: Thera ter Beek en diverse wijkbewoners

Spaarnelanden stelt dat met de combinatie
van voor- en nascheiding bij PBD het
beste resultaat wordt geboekt, mede
dankzij investeringen in communicatie en
infrastructuur. Ondergrondse GFT-bakken met
11

ADVERTORIAL

HAARLEM’S
FAVOURITE PET
STORE

BEA’S DIERENBOETIEK
Gierstraat 60-62-64
2011 GG Haarlem
Tel 023 532 4802

In 1981 Bea’s Dierenboetiek opened
on the Gierstraat, one of Haarlem’s
most charming shopping streets.

OPENING HOURS
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
1st Sunday of the month

Visit Bea’s Dierenboetiek for expert
advice and a wide variety of quality
products for your pets.

SPECIAALZAAK
V O O R B E H A N G , V E R F, S T O F F E N
& WOONACCESSOIRES

	
  

ONTDEK HAARLEM EN OMGEVING OP DE FIETS
De Mooiste Muren
Behang & Stoffen
Gierstraat 47
Tel: 0031 23 531 90 08

Drossestraat 2 (in de kelder van Raaks Halle)
www.biketourshaarlem.com
info@biketourshaarlem.com
023 - 23 40004

De Mooiste Muren
Verf & Accessoires
Gierstraat 20
Tel: 0031 23 785 36 17

Maandag gesloten | Dinsdag t/m vrijdag 10:00 - 18:00
Zaterdag 10:00 - 18:00 | Zondag 12:00 -18:00

DE SPECIALIST IN:
Feestartikelen
Pruiken
Thema decoratie
Kleding verkoop en verhuur
Kinder- volwassenen schmink
Sint&Piet verkoop en verhuur
Kerstkleding & accesoires
Vuurwerk

•
•
•
•
•
•
•
•

LOES HOFHUIS
uitvaartverzorging

UW UITVAART, MIJN ZORG
www.loeshofhuis.nl
06 55797585 - 24/7 bereikbaar

Maak geheel vrijblijvend een afspraak
om uw wensen te bespreken.

Een gezellig buurtrestaurant voor lunch
borrel en diner
Open dinsdag tot en met zondag
van 12.00 -22.00 uur
info@restaurantaantplein.nl
Lange Annastraat 56, 2011 XJ Haarlem
023 - 303 68 96

Recensie Jade Daniels (17)
Ik ben Jade Daniels, 17 jaar en zit
op het Rudolf Steiner College. Ik
woon in Haarlem centrum, in de
Vijfhoek. Zelf lees ik niet heel vaak,
meestal wanneer het vakantie is
of wanneer ik me wat verveel pak
ik wel wat sneller een boek. Dan
kan ik ook wel aan één stuk door
blijven lezen. Op school moet ik ook
boeken lezen, vooral voor het vak
Nederlands. Deze boeken vind ik
niet altijd even leuk, maar ik kom er
vaak wel snel doorheen.

In het Binnenblad van augustus stond
een oproep aan jongeren om het pas
verschenen boek Kat-en-Muisspel
van wijkbewoner Hans Beentjes te
recenseren. Wat vonden deze jonge
proeflezers en hoe kwam Hans tot het
schrijven van dit boek?

13.00 - 18.00
09.00 - 18.00
09.00 - 18.00
09.00 - 18.00
09.00 - 18.00
09.00 - 17.00
12.00 - 17.00

Hans Beentjes
Hans kwam in 1996 in de Vijfhoek
wonen en werkt parttime in de GGZ en
in de zomer als hovenier. Samen met
Mirjam heeft hij twee dochters. Voor
het slapen gaan vertelde Hans verhalen
aan zijn kinderen en nam hij ze mee
in de wilde ervaringen die hij tijdens
zijn verre reizen had opgedaan. Hierbij
kon hij putten uit een rijk arsenaal
aan verhalen: kamperen in Afrika met
leeuwen rond de tent, schorpioenen in
zijn schoen, slangen, zijn belevenissen
als skileraar en reisleider, noem maar op.
Beetje overdrijven en de verhaaltjes van
vroeger werden een hit.
Kat-en-muisspel
“Ik zal eens een boekje voor ze
schrijven”, bedacht Hans toen. En zo is
het idee ontstaan om een kinderboek
te gaan schrijven. In 2016, op zijn reis
door Ghana werd dat werkelijkheid. Met
horten en stoten is het boek tot stand
gekomen. “Ik heb vaak genoeg met
tranen van het lachen boven de laptop
gehangen. Maar ook met regelmaat
in wanhoop met mijn handen in het
haar gezeten”, aldus Hans. Het is een
boek voor de jeugd, maar doordat het
Bijbelverhaal een kwalijke rol in het
geheel speelt, is het voor volwassenen
ook erg komisch. Zondag 19 september
was de boekpresentatie. Het boek is te
koop bij Huijsing Books in de Gierstraat,
café de Vijfhoek en kapper Martin. Wilt
u Hans live spreken, dan kunt u hem
vaak voor zijn huis op de Wolstraat 4-rd
na het werk een biertje zien drinken
om het Kat-en-muisspel in de wereld te
overdenken.
Tekst: Mijke Groot
Foto’s: Hans Beentjes

KAT-EN-MUISSPEL

Recensie Ilja Kaars Sijpesteijn
(16)
Mijn naam is Ilja Kaars Sijpesteijn,
16 jaar en ik woon in Haarlem
centrum en ga naar het Rudolf
Steiner College. Ik lees niet vaak,
eigenlijk alleen als het moet voor
school of als ik een boek heel erg
leuk vind.
Dit was een heel leuk boek. Ik kreeg
het boek en had eigenlijk verwacht
er een week over te doen om het uit
te lezen omdat als ik een boek niet
spannend, leuk of grappig genoeg
vind, ik eigenlijk niet meer dan tien
pagina’s per dag kan lezen. Dit boek
had ik in één dag uit. Het las lekker
weg, was niet te lang of te kort.
Het boek kon op momenten heel
spannend zijn en op andere
momenten weer wat luchtiger en
grappig. De karakters voelden goed
bedacht en daardoor voelden de
interacties tussen ze ook oprechter.
Het einde voelt wel wat afgekapt,
maar dit kan ook ruimte overlaten
voor een vervolg, wat ik erg leuk
zou vinden. Ik vond het verhaal
soms een beetje verwarrend. Er
zaten wat stukken in waar het niet
helemaal duidelijk was waarom
iets gebeurde. Maar dit was nooit
verwarrend genoeg om het verhaal
te verpesten. Ik heb dus erg van
het boek genoten en zou het zeker
aanraden. Ik geef het 4 sterren.

Bij het boek Kat-en-muisspel
las ik er ook wel goed doorheen.
Dit was omdat het verhaal goed
gedetailleerd was, waardoor ik er
een goed beeld bij kon hebben.
Wat ik leuk vond aan het boek was
de manier waarop het geschreven
is, niet in de ik-vorm, maar vanuit
verschillende perspectieven in
een vertellende vorm. Ook vond ik
mooi dat de twee hoofdpersonages
(Frans en Zigane-Marie) beiden
een compleet verschillend en eigen
karakter hebben. Frans juist wat
verlegen, somber en emotioneel.
Terwijl Zigane-Marie juist erg
uitgesproken meningen had en
stoer overkwam, waardoor ze elkaar
mooi aanvulden of juist heel erg
tegenspraken. Hierdoor las je het
verhaal dus uit twee perspectieven,
waardoor je verschillend over
bepaalde situaties denkt.
Of ik het boek zou aanraden aan
vriendinnen weet ik niet. Dat is
omdat ik denk dat het boek wat
meer voor kinderen van 12 tot 16
jaar oud is. Ik vond het verhaal
zeker leuk, maar ik denk dat als ik
iets ouder was geweest ik het niet
snel uit zou lezen, omdat het naar
mijn idee wat meer op jongere
kinderen is geënt.
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De fietsspecialist
die je niet laat lopen

Gierstraat 76
2011 GG Haarlem
023 5326715
www.sandertweewielers.nl

Gedempte Raamgracht 14 zwart

Spaarneduin

Spaarneduin
makelaars

makelaars

UITEINDELIJK
KOOP JE
EEN EMOTIE
Sinds februari is er een unieke winkel
in de Gierstraat: Gli Italiani, waar je zomaar
even binnen kunt lopen om te genieten
van bijzondere fotografie van beelden uit
Italië. Het is een galerie waar de foto’s van
negen professionele fotografen te koop zijn.
Wie een beetje zijn hart verpand heeft aan
de prachtige Italiaanse landschappen, de
zon, de mooie zee en het goede, spontane
buitenleven, zal zich hier helemaal thuis
voelen.
Eigenaresse Babette Meijers startte
in december 2019 met een winkel in het
centrum van Deventer. Het was meteen
een succes. Totdat Covid roet in het eten
gooide en er weinig mensen op straat liepen.
Niet echt een droomstart. Maar toen vorig
jaar zomer de regels wat soepeler werden,
ontdekte Babette dat ze de goede keus had
gemaakt. Fine-art fotografie van goede
fotografen, afgedrukt op professioneel
fotopapier, op doek of achter helder plexiglas,
is een gewild artikel.

Gedempte Raamgracht
14 zwart
www.spaarneduin.nl
www.spaarneduin.nl
023-534.09.49
023-534.09.49

Babette: “Ik dacht: dit moet nog beter
kunnen door het aanbod aan fotografen
uit te breiden en ook foto’s in kleur aan te
bieden. Omdat ik ontdekte dat veel klanten
die via mijn website bestelden uit de randstad
kwamen, wilde ik daar dichterbij zitten.
Haarlem sprak mij aan, het is een leuke
winkelstad met een historisch centrum. Ideaal
voor een winkel met bijzondere fotokunst. Een
vriend die gemeenten en winkeliers adviseert
zei me: ‘Dan moet je wel in een van de zeven
Gouden Straatjes gaan zitten’ en zo kwam ik
in de Gierstraat terecht. Echt een leuke straat
met een heel divers winkelaanbod.”

GLAS IN LOOD
Kopiëren & Printen
Posters & Banners

ATELIER SCHMIT

Drukwerk & Textiel
Belettering & Vormgeving

Gedempte Oudegracht 82, Haarlem
haarlem@printerette.nl (voorheen Copycentre)

www.glasinlood.com

Wolstraat 5 Haarlem

mensen inmiddels de weg naar Gli Italiani te vinden. Ook zakelijk, want hotels,
restaurants en winkels die iets met Italië hebben, beginnen weer langzaam aan
de toekomst te denken, en dus aan iets nieuws aan de muur. Wat ze nog wel
mist zijn de toeristen uit het verre buitenland zoals Amerikanen.
De aanschaf van een kunstfoto is meestal niet iets waarbij je over één
nacht ijs gaat. Wie een fotootje stuurt - of uploadt via de website - van de
plek waar de kunstfoto moet komen te hangen, krijgt origineel advies: de
gekozen kunstfoto’s worden door Babette met Photoshop boven de bank, in
de keuken, gang of slaapkamer geplaatst. Ook adviseert zij over de afmeting
en het materiaal dat het beste past bij het interieur van de klant. De mooi
vormgegeven cadeaubon is een geweldig idee als je het lastig vindt om te
kiezen en je (samen met anderen) toch een foto voor iemand wilt aanschaffen.
Een foto op doek als bekleding van een complete wand is met het handig te
monteren frame een prima oplossing voor thuis of bijvoorbeeld een restaurant
of kantoor. Babette: “Soms weet je echt waarom je dit doet. Laatst was er
een echtpaar dat zijn kinderen een groot formaat foto wilde geven die ze zelf
mochten uitkiezen. Dat is een forse uitgave. Als je dan hoort dat de vader een
ellendige ziekte onder de leden had en zijn kinderen iets tastbaars wilde geven!
Dat is toch prachtig.”
Lange tijd woonde Babette in een dorpje vlak onder Napels. Vanwege
haar universitaire studie Frans leerde ze de taal snel. Ze geeft, in het
inspirerende decor van haar winkel, wekelijks Italiaanse les. De winkel die ze
ooit begon nadat ze in zijn atelier in Sorrento het werk van fotograaf Raffaele
Celentano had gezien. Babette was er meteen van ondersteboven: “Je moet
Italië natuurlijk niet idealiseren, maar het gevoel dat de foto’s die ik verkoop
oproepen, herken ik bij veel mensen. Het doet wat met je. Het is niet eens de
afbeelding zelf, maar de sfeer, het gevoel, de emotie. Dat is wat je koopt.”
Tekst: Hans Smit. Foto: Thera ter Beek.
Gli Italiani, Gierstraat 63 - zwart
Bekijk alle foto’s op www.gli-italiani.nl
Zin in Italiaanse les? www.tutto-bene.nl

Toen Babette in het najaar van 2020 op
verkenning ging, was dit pand net vrijgekomen
en werd het opgeknapt. ‘In februari zal het
coronagedoe wel over zijn’, dacht ze en
besloot het te huren. Maar het was niet
over. Ze begon haar mooie Haarlemse zaak
met een maand sluiting. Gelukkig weten de

GLI ITALIANI
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Stichting Anne-Bo
studeren
voor iedereen

Dit is het verhaal van Anne-Bo, een mooi en sportief meisje
van negentien jaar, dat volop in de wereld stond. Ze was net gaan
studeren in Amsterdam en op kamers gegaan. Ze genoot van alle
facetten van het leven, uitgaan, dansen, vrienden. En ook de liefde
had ze al gekend. Ze werkte hard aan haar studie want ze wilde
vooruit in de wereld. Ze hield van haar moeder en haar jongere zusje,
met z’n drieën hadden ze een hechte band. Ze had een groot hart en
oordeelde nooit. Ze hield van mensen, stond altijd voor iedereen klaar
en was begaan met hen die het moeilijk of slechter hadden.

Kansengelijkheid is het uitgangspunt van de stichting Anne-Bo.
Annemieke: “Om allerlei redenen lukt het sommige jongeren niet
om gebruik te maken van studievoorzieningen en van de reguliere
studiefinanciering. Vaak door problemen in de gezinssituatie, door een
taal- of financieel probleem of omdat nog nooit iemand in dat gezin
gestudeerd heeft. Ik heb ervoor gekozen om juist meisjes te helpen om
dicht bij Anne-Bo te blijven. Maar ook omdat áls het leven moeilijk is,
het voor meisjes vaak extra moeilijk is.”

Een leven voor en een leven na
“Alles is anders nu. Er is een leven voor en een leven na. Het
wordt nooit meer hetzelfde. In het dagelijkse leven werk ik en doe ik
van alles en kan ik veel. En in het andere gaat het alleen maar over
Anne-Bo. Dan is ze altijd in mijn gedachten. Het cliché was nooit
méér waar: het leven gaat gewoon door. Je staat toch weer op, het is
weer een nieuwe dag. Maar er zijn momenten dat ik denk: ik heb er
eventjes geen zin in. Ik hou mijn leven kleiner nu met een vaste groep
mensen. Ik heb niet veel behoefte meer aan alle mensen die continu
willen komen. Als zij weg zijn, blijf ik achter.”
Van schok naar missie
“De schok is niet veranderd, maar al heel snel wist ik: hier moet ik
iets mee, ik ga een stichting voor haar oprichten, ik ga haar in leven
houden. Ik wist ook al snel dat het zou zijn voor meisjes die het niet
makkelijk hebben. Mijn twee dochters en ik zijn ons er altijd van
bewust geweest dat wij in een bevoorrechte situatie opgroeiden met
kansen, maar dat er mensen zijn voor wie dat niet zo is. Het heeft me
altijd al verbaasd en gestoord dat er zoveel verschil is.
Daarom ben ik actief geworden in het bestuur van de Kinderuniversiteit. Anne-Bo zelf had een groot rechtvaardigheidsgevoel en
ze kwam op voor mensen die zwakker waren of het moeilijk hadden.
In haar eigen omgeving, maar ze ging ook met me mee naar de
weekend academy als ik daar een gastcollege aan kinderen gaf. Dat
vond ze heel mooi. Dat bracht me op het idee om met de stichting
iets te doen voor meisjes voor wie het niet zo makkelijk is om te gaan
studeren. Dat is mijn missie geworden: meisjes steunen die dromen
hebben, maar die niet de kans hebben om die te verwezenlijken.
Anne-Bo zou er heel blij mee zijn.”
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Vliegende start
Net voor kerst 2020 ging de stichting Anne-Bo live. Annemieke:
“De vele publiciteit gaf ons een vliegende start. Veel mensen waren
aangedaan door het verhaal van Anne-Bo. Eerst kwamen de sponsors
vooral uit onze eigen kring en vervolgens zijn er ook veel donaties
via fondsen en het bedrijfsleven binnengekomen. Fundraising is heel
belangrijk, we hebben voldoende financiële middelen nodig. We
hadden gehoopt dit jaar met tien meisjes van start te kunnen gaan,
maar uiteindelijk zijn we trots en blij dat we dit jaar al 21 meiden
kunnen steunen met financiën en/of coaching. Zij zijn voor hun gehele
studie verzekerd van ondersteuning. En volgend jaar hopen we dit aan
weer minstens twintig nieuwe meiden te kunnen bieden.”

Wilt u meer informatie, de stichting steunen of een meisje
aanmelden, kijk dan op de website: www.stichtinganne-bo.nl

De meiden
Annemieke is heel betrokken bij alle meiden. Ze noemt er enkele:
Rupina, Esra, Busra, Nadia, Timera, de tweeling Tanya en Dalya, Saskia,
allemaal met een verhaal. Een vluchtelinge uit Syrië, twee zusjes wier
vader vermoord is en die een chronisch zieke moeder hebben. Een
meisje dat met haar moeder in een daklozenhuis woont; school wist
het niet eens. Een meisje dat als vijftienjarige het huis werd uitgezet
omdat ze op meisjes valt, de mevrouw bij wie ze poetste meldde haar
aan voor het project. Ze zijn begonnen met studies als geneeskunde,
economie, de pabo en communicatiewetenschappen, accountancy
etc. Sommige meiden doen nu eindexamen en rollen volgend jaar het
studieprogramma in.
“Het is enorm veel werk”, vertelt Annemieke, “Ik heb alle
middelbare scholen in Kennemerland geschreven, gesproken en gezien.
En het Calandlyceum in Amsterdam. Ik ga bij ieder meisje dat wordt
aangemeld op huisbezoek. Ik ben gestopt met de baan die ik had bij
een internationaal bedrijf en heb mijn beroep van headhunter weer
opgepakt. Enerzijds omdat ik dat leuker vind, maar ook omdat ik zo
meer flexibiliteit en tijd heb voor de stichting. We zijn nu zover dat
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Dit is ook het verhaal van een moeder. De moeder van Anne-Bo
overkwam het grootste verdriet dat een ouder kan overkomen: de
dood van een kind. Annemieke van de Wouw (53): “Toen
‘s ochtends vroeg twee politieagenten bij mij aan de Gedempte
Raamgracht aanbelden en vertelden dat Anne-Bo, mijn oudste, die
nacht was overleden, stortte mijn wereld in. Die schok is zo groot, dat
is niet te bevatten. Het is net of ik haar gisteren nog heb gesproken.
Iedere dag opnieuw, ieder uur.”

Geld en coaches
Annemieke zocht een bestuur en werkte de plannen voor de
stichting verder uit. Ook gesteund door een comité van aanbeveling.
Annemieke: “We hebben een groot coach-netwerk in het leven
geroepen, omdat bij studeren de invloed van een volwassen
vertrouwenspersoon die niet je ouder is, heel belangrijk blijkt. Onze
coaches begeleiden de meiden de volledige vier jaar van de studie, vijf
jaar als het nodig is. Financieel steunen wij de meisjes die het nodig
hebben, voor hen betalen wij het collegegeld, de boeken en indien
nodig een laptop. Een studiejaar kost 2500 euro per meisje.”

m

Maar het leven is niet eerlijk. Op 13 oktober 2019 overleed
Anne-Bo totaal onverwacht aan een myocarditis, een hart-ontsteking.
Zonder aanwijzing, zonder enige aanleiding. Twee weken daarna zou
ze twintig worden.

we een directeur gaan werven. Iemand die naast beleidsmatige
zaken ook ‘hands on’ en pragmatisch is. De stichting moet verder
kunnen groeien. Ik blijf altijd een gezicht van de stichting voor
fondsenwerving. Dat moet ik doen, want het is mijn verhaal.
Straks als deze meisjes zelf moeder zijn, vertellen ze aan hun
kinderen dat ze dankzij Anne-Bo hebben gestudeerd. Bewezen is
dat als de moeder gestudeerd heeft, de meeste kinderen ook gaan
studeren. Zonder Anne-Bo was dit er niet geweest. Zo leeft Anne-Bo
voort.”

N
en oe
m
zi
j ha
be a
st r n
aa a
t a

St
ich
t in
gA
nn
eBo
T
Fo ekst
to : E
’s: lle
Th n
er Ve
a t stj
er en
Be s
ek
en

Het verhaal van
Anne-Bo en een
moeder met
een missie

HET VERHAAL VAN ANNE-BO
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EXCLUSIEVE INTRODUCTIE

Dé 43” Ambilight 3-zijdig TV met ultiem geluid
van geluidslegende Bowers & Wilkins

UHD TV
43PUS9235/12

WijkraadBULLETIN
BULLETIN

€1199

Keizerstraat 9 Haarlem
(023) 531 4740 www.elres.nl
voor service en kwaliteit
Al 80 jaar uw audio-, en witgoedspecialist
Weet waar je het zoeken moet:
Elres, dé winkel met karakter!

FIETSROUTE ‘BOBARKEI’
De gemeente wil het auto- en vrachtverkeer verminderen in de
Vijfhoek. Een van de maatregelen is het verbeteren van de fiets(en loop-)route op de ‘BoBarKei’ (Botermarkt, Barrevoetestraat,
Keizerstraat). Dat dient ook de leefbaarheid in de directe omgeving. Er
is een ‘Voorlopig Ontwerp’ (VO) gemaakt en dat gaat nu de inspraak in.
Op acht plaatsen is laden en lossen nog toegestaan. Op de plaats van
(de overige) parkeerplaatsen komt groen of ruimte om de fiets te
stallen. Ook aan het ‘adopteren’ van groen door bewoners is gedacht.
De gemeente maakt, op basis van de reacties, een ‘Definitief Ontwerp’.
Het plan wordt vanaf voorjaar 2022 uitgevoerd. De kosten bedragen
circa 850.000 euro. Van 6 tot 11 uur ’s morgens kan er geladen en
gelost worden, daarna is de straat alleen nog toegankelijk voor
vergunninghouders. Dit wordt gehandhaafd met behulp van camera’s
die eind 2022 geplaatst worden, evenals in tien andere straten die ook
voetgangersgebied worden. Hiervoor is 300.000 euro gereserveerd.

natascha klerks
conﬂictbemiddeling
voor vrouwen

• arbeidsgerelateerd
• voor werkgever
en werknemer
• begeleiding bij
privévraagstukken
06-42920825
n.klerks@icloud.com
werkdagen:
dinsdag, donderdag en vrijdag

Exclusief bij

Schreuder & Kraan:
Het Bavo mes,
vervaardigd uit origineel hout
v a n d e G r o t e o f S t . B a v o ke r k
(023) 531 39 05
info@schreuder-kraan.com
w w w. s c h r e u d e r - k r a a n . c o m

Botermarkt 17
Haarlem

2011 XL
023-5325267

www.CafedeRoemer.nl

MEER WIJKNIEUWS ELDERS!
We houden je op onze website
en via onze digitale nieuwsbrief
(> 1000 abonnees) op de hoogte
van alle zaken die we hier
aanstippen. Op de homepage
van onze website (zie QR hierna)
kun je je abonneren op ieder
nieuw bericht op de website en
op onze digitale nieuwsbrief.

Adres: Nieuwe Kerksplein 17
info@wijkraadvijfhoek-haarlem.nl
www.wijkraadvijfhoek-haarlem.nl
Wijkraadsleden: Annette Schild,
Bob Crezee, Jan Geerts, Jenne
Olijve, Maarten Kleinman

U kunt zich nu aanmelden voor
ons wijkdiner op 22 november.
Zie de flyer bij dit Binnenblad!

MEER INFORMATIE
De gemeente vindt het belangrijk
te weten wat bewoners en
belanghebbenden vinden van
de fietsroute. Iedereen heeft
een brief hierover in de bus
gekregen. Op 12 oktober was
er een informatieavond in de
Nieuwe Kerk. Het VO ligt tot
woensdag 3 november 2021 ter
inzage bij de Raakspoort, Zijlvest
39. In verband met corona moet
een afspraak worden gemaakt.
De laatste stand van zaken is te
bekijken op www.haarlem.nl/
verkeersmaatregelen-vijfhoek
REACTIES
• Digitaal: projecten@haarlem.nl
• P er brief: gemeente Haarlem
t.a.v. Martijs Hoefakker, Postbus
511, 2003 PB Haarlem. Alle
reacties zijn openbaar. Wie zijn
naam er niet bij wil, moet dat
doorgeven.
• C ontact telefonisch: 14 023
(Martijs Hoefakker)

KORT NIEUWS
• ‘Plan B’ van de wijk is 23 september behandeld in de gemeenteraad.
De gemeente is momenteel bezig met de uitvoering van onderdelen of
neemt voorstellen mee in haar ‘Mobiliteitsbeleid’.
• We hebben weer oude beelden uit de wijk gevonden en gedigitaliseerd
en hopen die binnenkort te kunnen vertonen.
• In 2024/2025 gaat de Raamvest op de schop. Het riool wordt vernieuwd.
De gemeente heeft geopperd om de Raamvest om te vormen tot een
fietsstraat.
• De tijdelijke groenplek in de Sophiastraat ter plaatse van nummer 19
wordt definitief.
• Geen tuin en toch tuinieren? Op zaterdag 30 oktober is er een workshop
TonTuin over hoe je met een regenton een tuintje kan aanleggen. Zoek
op ‘TonTuin Haarlem’. Aanmelden via nmeactiviteiten@haarlem.nl
• Volgende wijkraadsvergadering: 8 november, 19 uur, wijkgebouw.
U bent altijd welkom, of mail ons.

VAN DE WIJKRAAD

SAMEN EROPUIT!
Fietsers, wandelaars, filmliefhebbers, koffieleuten
en keukenprinsen gezocht!
BUUV Haarlem en het
Vrijwilligerscentrum Haarlem
& omgeving zijn een campagne
gestart om zoveel mogelijk
mensen aan elkaar te koppelen
die het leuk vinden om allerlei
verschillende activiteiten met
elkaar te ondernemen. Dit
loopt tot en met 27 oktober.
Aanmelden: www.haarlem.buuv
nu en www.haarlemvoorelkaar.nl

NUTTIGE NUMMERS
Politie, Brandweer, Ambulance
Nood
112
Geen spoed 
0900-8844
Wijkagent 
mustafa.karademir@politie.nl
Dierenambulance
524 68 99
Handhaving 	 511 49 50
Overlast Coffeeshop
The Lounge 
576 58 95
Overlast opvang
Wilhelminastraat
206 20 20
www.haarlem.nl/opvang-dak-enthuislozen
Stadsreiniging/
Spaarnelanden
751 72 00
Gemeente Haarlem:
www.haarlem.nl
14023
Meldingen afval, vernielingen, enz.
www.haarlem.nl/melding-doen-ofvraag-stellen of de app BuitenBeter
Vrijwilligerscentrale
www.vwc-haarlem.nl
531 48 62
buuv - marktplaats vrijwilligerswerk
www.buuv.nu
551 78 45
Sociaal Wijkteam
023 5430997
sociaalwijkteamhaarlem.nl
Coördinator burennetwerk:
Annette Schild 
06 37405668

Uitgebreide informatie over deze en andere projecten staat op www.wijkraadvijfhoek-haarlem.nl
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WIE WEET WAAR

Win twee

kaartjes!

Weet jij waar deze foto is genomen? Mail je
antwoord met je naam, adres en mailadres voor
15 november naar redactie.binnenblad@gmail.com
Uit de goede inzendingen trekken we de winnaar
van twee kaartjes voor een film naar keuze bij
Pathé Haarlem in de Raaks. De uitslag staat in het
volgende Binnenblad.

GROEN RECYCLEN
IN JE EIGEN
WORMENHOTEL

Het prachtige witte beeld in de WieWeetWaar-quiz
van augustus siert de gevel van Grote Houtstraat
110. Het is van de Haarlemse beeldhouwer
Hendrik van den Eijnde (1869-1939). Hij was naast
beeldhouwer ook meubelontwerper, graficus en
tekenaar, en werkte in de stijl van de Amsterdamse
School. Van hem zijn ook de sculpturen van Lieven
de Key en Frans Hals aan de Grote Houtbrug.
Er waren meer goede inzenders. Patrick van
Luijk kwam als winnaar uit de bus. Van harte
gefeliciteerd met de twee Pathé vrijkaartjes Patrick.

In dit Binnenblad doen we op pagina 10 en 11 een
boekje open over afval in alle vormen en maten. Voor
nogal wat centrumbewoners blijkt de groene ‘publieke’
GFT-bak een stinkende steen des aanstoots.

W i e W e e t Wa a r ?
Als extraatje kun je je bioscoopavondje thuis
afsluiten met een lekker glas alcoholvrije
bubbels. Deze wordt aangeboden door de
firma Nix&Nix, Nederlands eerste alcoholvrije
slijterij, die sinds kort in dat pand gehuisvest is.
Colofon.
Een aantal buurtbewoners begon het Binnenblad in 1988. Dankzij onze
adverteerders krijgen bewoners van de Vijfhoek, Raaks en Doelen het
blad zes keer per jaar gratis thuisbezorgd. De oplage is 1765.
Adverteerders krijgen ruimte in de rubriek Ondernemer in beeld en af
en toe plaatsen we een gesponsord artikel, zoals in deze uitgave op
pagina 13 en 15.
Kopij: Heeft u een idee voor een nieuw artikel, dan kunt u altijd
mailen naar: redactie.binnenblad@gmail.com. Daar zijn ook uw brief of
foto welkom. De redactie kan gemotiveerd besluiten uw bijdrage niet,
of in aangepaste vorm op te nemen. Houd er rekening mee dat we de
inhoud van het blad ruim twee maanden voor verschijning bepalen.
Wilt u adverteren, neem dan contact op met onze bladcoördinator Jan
Hoving (06 - 1001 4343).
Redactie: Inge Crul, Ellen Vestjens, Hans Smit, Jan Hoving, Daniella
Konopasek, Petra Niewenhuis en Mijke Groot. Fotografie: Thera ter Beek.
Vormgeving: Jan Vesters. Coördinatie Bezorging: Liesbeth Uilenreef
(06 - 4150 7127) en Janny Barger-Vaerewijck (06 - 5777 4206).
Bezorgers: Bart Tangerman, Liesbeth Uilenreef, Stella van Maris,
Miranda Turato, Jan Schmid, Monique Rooijmans, Thea Kelting,
Pacifica Hoogeland en Max Bos, Bieneke Glijn, Katinka van Mourik,
Ralf Koppeschaar, Piet Klompmaker, Margriet Bokeloh, Ton Barger, Ron
Tierle en Dieuwke Rijpma. Drukwerk: Printerette Haarlem.
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Maar het kan ook anders: je kunt je groenafval zelf
recyclen in je eigen ‘wormenhotel’ of Bokashibak.
In je tuin(tje), op je terras of balkon, in de bijkeuken en
zelfs in huis. Het neemt niet veel ruimte in en je kunt
het bijvoorbeeld samen met de buren aanschaffen. Dat
scheelt Spaarnelanden afval, de omwonenden stank en
jezelf veel geloop.
Jan Geerts en Rika Dantuma zijn warme pleitbezorgers
van het ‘wormenhotel’ dat in hun fraaie binnenstadstuintje in de Lange Annastraat staat. In een ingenieus
systeem van enkele gestapelde bakken maken wormen
in een paar maanden prachtige compost (aarde) van
groenten, fruit en tuinafval, zonder stank en gesjouw.
Dit scheelt op jaarbasis honderden kilo’s GFT.
Jan en Rika laten met liefde hun wormenhotel zien,
als u van tevoren even belt (06 21199335). Ze kunnen
ook alles vertellen over de (kleine) Bokashi-bakken.
En ze weten precies wat niet in de bakken kan, zoals
bijvoorbeeld gekookte etensresten. Maar zoals je leest
op wormenhotel.nl, dat kun je beter zelf opeten!
Meer info (o.a.): wormenhotel.nl of ewoodz.com

Tekst en foto's:
Inge Crul

